
ผ.03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 การรักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง

 - เพื่อใหง้านปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภยัมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ที่เหมาะสม

กับสภาพทอ้งถิ่น

 - เพื่อลดอันตรายและ

ลดความสูญเสียจาก

ภยัพบิติัที่เกิดขึ้น

ภายในเขตเทศบาล

 - จัดซ้ือจัดหาเคร่ือง

ดับเพลิงชนิดหาบหาม 

เคร่ืองยนต์เบนซิน 

ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์

ไม่น้อยกวา่ 55 แรงม้า

 จ านวน 1 เคร่ือง

     500,000 ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)
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บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 การรักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ

วทิยุ

 - เพื่อสร้างความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สินของประชาชน

  - จัดซ้ือจัดหาติดต้ัง

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ

 บริเวณพื้นที่เส่ียง

     500,000      500,000      500,000      500,000       500,000 ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)

3 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร  - เพื่อใชในกิจการ

ประปาของเทศบาล

 - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า

มอเตอร์ไฟฟา้แบบหอย

โข่ง จ านวน 2 เคร่ือง 

พร้อมติดต้ัง

      60,000 กองช่าง

4 เคหะชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์

แบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) ส าหรับ

กระดาษ A3 จ านวน 1

 เคร่ือง

7,100 กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

5 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

 - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินโครงการ

ก าจัดผักตบชวา

อย่างยั่งยื่นของ อปท. 

(งบประมาณจัดสรร

จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น)

 - จัดหาเรือทอ้งแบน

ไฟเบอร์กลาสพร้อม

เคร่ืองยนต์และ

อุปกรณ์ประจ าเรือ 

พร้อมค่าขนส่ง

      80,000 กอง

สาธารณสุข

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

- เพื่อใหบ้คุลากรของ

ส านักปลัดมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังาน

- จัดซ้ือโทรทศัน์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

      14,000 ส านักปลัด

(งานปอ้งกัน

ฯ)

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- เพื่อใหบ้คุลากรของ

ส านักปลัดมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังาน

- จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์

จ านวน  1 เคร่ือง

        4,300 ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- เพื่อใหบ้คุลากรของ

กองคลังมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังาน

- จัดซ้ือเคร่ือง

สแกนเนอร์ จ านวน    

1 เคร่ือง

        3,200 กองคลัง

9 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- เพื่อใหบ้คุลากรของ

กองสาธารณสุขมี

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

การปฏบิติังาน

- จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ จ านวน 1

 เคร่ือง

      22,000 กอง

สาธารณสุข

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- เพื่อใหบ้คุลากรของ

กองช่างมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังาน

- จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ จ านวน 1

 เคร่ือง

      30,000 กองช่าง

11 แผนงานการ

พาณิชย์

(งานกิจการประปา

เหมืองใหม)่

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- เพื่อใหบ้คุลากรของ

งานกิจการประปา 

กองช่าง มีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังาน

- จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์

จ านวน 1 เคร่ือง

      22,000 กองช่าง

(งานกิจการ

ประปา)
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งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

- เพื่อใหบ้คุลากรของ

ส านักปลัดมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังาน

- จัดซ้ือเคร่ืองขยาย

เสียงพร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน  1 ชุด

      75,000 ส านักปลัด

13 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

- เพื่อใหบ้คุลากรมี

รถยนต์ส่วนกลางไว้

ปฏบิติัราชการและ

เพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังานราชการ

รถยนต์ส่วนกลาง

รถบรรทกุ (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 

2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า

กวา่ 110 กิโลวตัน์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ

     814,000 ส านักปลัด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

14 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - เพื่อรองรับการ

ยกเลิกส าเนาเอกสาร

ในกระบวนงาน การ

ลงทะเบยีนและยื่นค า

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ การ

ลงทะเบยีนและยื่นค า

ขอรับเงินเบี้ยความ

พกิาร และการขอรับ

สงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่าน

บตัรแบบอเนกประสงค์

 (Smart Card Reader)

จ านวน 1 เคร่ือง

 700 งานพฒันา

ชุมชน 

ส านักงาน

ปลัด

15 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนได้ออกก าลัง

กายและมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง

จัดซ้ืออุปกรณ์และ

เคร่ืองออกก าลังกาย

100000 100000 กอง

สาธารณสุข
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

16 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อแสดงความ

จงรักภกัดี และร าลึก

ในพระมหากรุณาธคุิณ

และถวายเปน็ราช

สักการะ

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

พระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

มหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพวราง

กูร รัชกาลที่ 10  

จ านวน 2 แหง่

      34,000  ส านักงาน

ปลัด

17 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - เพื่อใหบ้คุลากรมี

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

การปฏบิติังาน

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

จ านวน 1 เคร่ือง

     120,000  ส านักงาน

ปลัด

18 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- เพื่อใหบ้คุลากรมี

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

การปฏบิติังาน

- จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ จ านวน 1

 เคร่ือง

      22,000 กองการศึกษา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- เพื่อใหบ้คุลากรของ

ส านักปลัดมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังาน

- จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง

ไฟฟา้ จ านวน  1 เคร่ือง

        5,800 ส านักปลัด

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - เพื่อใหก้องช่างเพิ่ม

ประสิทธภิาพการ

บริการประชาชน ให้

เกิดความประทบัใจใน

การติดต่อราชการ

- จัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 1 เคร่ือง

      30,000 กองช่าง

21 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร - เพื่อใช้ในกิจการ

ประปาของเทศบาล

- เคร่ืองสูบน้ า แบบ

หอยโข่ง จ านวน 2 

เคร่ือง และเคร่ือง

ควบคุมระบบและ

อุปกรณ์พร้อมค่าติดต้ัง

     100,000 กองช่าง

รวม 21 โครงการ   1,461,100   1,340,300     842,000     500,000      500,000
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก


